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Proiect -

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în
economie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca
obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact
major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin
realizarea de investiţii în toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 şi în Lista sectoarelor
de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat în baza prezentei scheme, prevăzute în anexa
nr. 1, precum şi posibilitatea susţinerii locurilor de muncă nou create prin proiectul de investiţii.”
2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2025, în baza acordurilor pentru
finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”
3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015 - 2025.”
4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile: a) costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv
achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b)
din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2 şi cheltuielile legate de
închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale;
b) costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi
necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor
de stat, prevăzută în anexa nr. 2, cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei
iniţiale, precum şi costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h 1) din Procedura privind
acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.”
5. După alineatul (1) al articolului 6, se introduc două alineate noi, alin. (11) și (12), cu următorul
cuprins:
1

„(11) Întreprinderea poate opta fie pentru cheltuielile eligibile menționate la alin. (1) litera a), fie pentru
cheltuielile eligibile menționate la alin. (1) litera b).
(12) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu poate depăşi valoarea
costurilor fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi
necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) şi b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor
de stat, prevăzută în anexa nr. 2.”
6. După alineatul (6) al articolului 6, se introduc două alineate noi, alin. (61) şi (62), cu următorul
cuprins:
„(61) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile de natura costurilor salariale se acordă cu
îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data
finalizării acesteia.
(62) Valoarea eligibilă a costurilor salariale nu poate depăşi 50% din valoarea eligibilă aferentă
realizării investiţiei în active corporale şi necorporale.”
7. La articolul 13 alineantul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului
de stat înainte de demararea investiţiei;”
8. La articolul 17 alineatul (1), litera g) se abrogă.
9. La articolul 18, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:
„a1) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 2,35 milioane lei, dacă sunt realizate în județele
Vaslui, Botoșani, Teleorman, Mehedinți, Suceava, Olt, Neamț, Călărași, Vrancea, Buzău, Bacău,
Galați, Giurgiu, Harghita, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Covasna, Satu Mare, Brăila, Dolj, Vâlcea,
Bistrița-Năsăud, Tulcea, Mureș, Sălaj, Iași, Hunedoara, Bihor;”
10.
La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,7 milioane lei, dacă sunt realizate în alte
județe decât cele prevăzute la lit. a1);”
11.
La articolul 18 litera g) se abrogă.
12. La articolul 19 alineatul (3) se abrogă.
13. În Anexa nr. 2, la articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1, cu următorul
cuprins:
„e1) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza
prezentei scheme;”
14. În Anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f1) se introduce o nouă literă, lit. f2, cu următorul
cuprins:
„f2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de
muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se
creează ultimul loc de muncă;”
15. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera h) se introduc trei litere noi, lit. h1-h3), cu următorul
cuprins:
„h1) cost salarial – valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de
muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut şi contribuţiile obligatorii
ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;
h2) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut precum şi contribuţiile obligatorii ale
angajatorului aferente acestuia, conform prevederilor legale în vigoare;
h3) crearea de locuri de muncă - creşterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de
întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care
se înregistrează cererea de acord pentru finanţare, după deducerea din numărul aparent de locuri de
muncă create a locurilor de muncă desfiinţate faţă de medie;”
16. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera v) se introduc trei litere noi, lit. v1-v3), cu următorul
cuprins:
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„v1) loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual
de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plăteşte un
salariu brut lunar;
v2) locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea
care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare
a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;
v3) media numărului de salariaţi - media numărului de salariaţi pe perioada ultimelor 12 luni
anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, pe baza numărului efectiv de salariaţi
declaraţi lunar în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Declaraţia 112;”
17. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera y) se introduce o nouă literă, lit. y1), cu următorul
cuprins:
„y1) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării şi menţinerii
locurilor de muncă aferente investiţiei, valorile costurilor salariale eligibile şi ajutorului de stat aferent;”
18. În anexa nr. 2, la articolul 1, după litera gg) se introduce o nouă literă, lit. gg1), cu
următorul cuprins:
„gg1) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reţinerea
contribuţiilor obligatorii ale angajatului şi de impozitare;”
19. În anexa nr. 2, alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.
20. În anexa nr. 2, partea introductivă a articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Întreprinderea solicitantă transmite către Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice o
cerere de acord pentru finanţare, potrivit formularului prevăzut în Ghidul solicitantului, însoţită de
următoarele documente justificative:”
21. În anexa nr. 2, la articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul
cuprins:
„c1) plan de creare a locurilor de muncă, în cazul în care se solicită ajutor de stat pentru cheltuieli
salariale, inclusiv în format electronic;”
22. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2025, întreprinderilor care au primit acord pentru
finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru
finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.”
23. În anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea plății ajutorului de stat întreprinderea transmite, la Registratura generală a Ministerului
Finanțelor Publice, cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de
documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin
ordin al ministrului finanțelor publice.”
24. În anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Ministerul Finanţelor Publice soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:
a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată și a
eligibilității cheltuielilor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; și
b) după verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformităţii declaraţiilor/documentelor
aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.”
25. În anexa nr. 2, după alineatul (1) al articolului 13 se introduce un alineat nou, alin. (11) cu
următorul cuprins:
„(11) Ministerul Finanțelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea
înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.”
26. În anexa nr. 2, alineatul (4) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care
au fost incasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv in contul prevazut
la Art.8 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 37/2008 privind reglementarea unor
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măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare , dacă sumele se
restituie în anii următori anului în care au fost încasate.”
27. În anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, pentru
o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, precum și de a menţine fiecare loc de
muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima
dată. Nivelul salariului mediu pe perioada menținerii locurilor de muncă trebuie să fie cel puțin la
nivelul salariului mediu lunar calculat pe perioada celor 2 ani consecutivi în care a generat cheltuieli
eligibile.”
28. În anexa nr. 2, după alineatul (1) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alin. (11) cu
următorul cuprins:
„(11) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive
în perioada de 5 ani de menţinere a acestuia şi/sau nivelul salariului locului de muncă nu a fost
menţinut cel puţin la nivelul salariului mediu calculat conform alin. (1), în perioada de 5 ani de
menţinere a acestuia, se consideră că locul de muncă nu a fost menținut.”
29. În anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, întreprinderea are
obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul
implementării investiţiei iniţiale, în termen de 30 de zile de când a luat la cunoştinţă de respectiva
modificare, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului în care se finalizează investiţia, anexând o
fundamentare în acest sens.”
30. În anexa nr. 2, după alineatul (3) al articolului 16 se introduc cinci alineate noi, alin. (31)-(35)
cu următorul cuprins:
„(31) În cazul în care calendarul creării locurilor de muncă înregistrează modificări, întreprinderea are
obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor Publice aprobarea acestor modificări, pe parcursul
implementării planului de creare a locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului în
care se creează ultimul loc de muncă conform calendarului inițial, anexând o fundamentare în acest
sens.
(32) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedând astfel:
a) în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare toate condiţiile prevăzute de
prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru
finanţare se modifică corespunzător;
b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă,
întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.
(33) Pe parcursul implementării investiţiei, dar nu mai târziu de 30 septembrie a anului în care se
finalizează investiţia, întreprinderea poate solicita modificarea structurii cheltuielilor eligibile prevăzute
în acordul pentru finanţare, anexând o fundamentare în acest sens, în cazul în care:
a) în acordul pentru finanţare sunt prevăzute cheltuieli eligibile de natura activelor şi doreşte să
solicite ajutor de stat şi pentru cheltuieli de natură salarială, cu respectarea prevederilor art. 6 alin.
(11) şi (62) din hotărâre, sau
b) în acordul pentru finanţare sunt prevăzute atât cheltuieli eligibile de natura activelor cât şi cheltuieli
eligibile de natură salarială şi doreşte să solicite ajutor de stat doar pentru cheltuieli de natura
activelor.
(34) Ministerul Finanţelor Publice analizează documentaţia primită, procedând astfel:
a) în situaţia în care se constată că sunt îndeplinite în continuare toate condiţiile prevăzute de
prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru
finanţare se modifică corespunzător;
b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă,
întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.
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(35) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita întreprinderii informații suplimentare în vederea
soluționării cererilor privind modificările prevăzute la alin. (2), (3 1) sau (33). Întreprinderea transmite
completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.”
31. În anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„e) valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 18 lit. a 1) sau b) din prezenta hotărâre;”
32. În anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu
următorul cuprins:
„h) Întreprinderea informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării
investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanțare.”
33. În anexa nr. 2, la articolul 17 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu
următorul cuprins:
„c) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea locurilor de muncă şi/sau condiţia
referitoare la nivelul salarial prevăzut la art. 14 alin. (1).”
34. În anexa nr. 2, alineatul (41) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(41) În cazul în care în acordul pentru finanțare sunt prevăzute mai multe condiții referitoare la
investiţie, valoarea ajutorului de stat plătit aferent costurilor de natura activelor, ce se recuperează, se
calculează conform următorului mecanism:
a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiții prin raportarea valorii indicatorului realizat la
valoarea indicatorului menționată în acordul pentru finanțare sau în planul de afaceri, după caz,
b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condițiilor,
c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit,
d) diferența între valoarea ajutorului de stat plătit și valoarea calculată conform lit. c) reprezintă
valoarea ajutorului de stat de recuperat.”
35. În anexa nr. 2, după alineatul (42) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alin. (43) cu
următorul cuprins:
„(43) În cazul în care în acordul pentru finanțare sunt prevăzute condiții referitoare la menţinerea
locurilor de muncă nou create şi a nivelului salarial conform art. 14 alin. (1), valoarea ajutorului de stat
plătit aferent costurilor salariale, ce se recuperează, se calculează conform următorului mecanism:
a) se calculează ponderea numărului locurilor de muncă nemenţinute şi/sau pentru care nu a fost
menţinut nivelul salarial prevăzut la art. 14 alin. (1), din totalul locurilor de muncă finanţate cu ajutor
de stat,
b) ponderea calculată la lit. a) se aplică valorii ajutorului de stat plătit aferent costurilor salariale,
rezultatul reprezentând ajutorul de stat de recuperat.”
36. Anexele nr. 1, 31, 4a şi 4b la procedura se abrogă.
37. Anexele nr. 2 şi 3 la procedură se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 la prezenta
hotărâre.
Art. II. – Cererile de acord pentru finanţare și cererile de plată a ajutorului de stat aflate în curs de
analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor supune până la soluționare dispoziţiilor
aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ
Bucureşti
Nr.
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ANEXA Nr. 1
(ANEXA nr. 2 la procedură)
Condiţii de conformitate

Cererea de acord pentru finanţare

Certificatul constatator
Situaţiile financiare corespunzătoare
exerciţiu financiar încheiat

ultimului

Planul de afaceri

Planul de creare a locurilor de muncă

- are toate rubricile completate cu datele solicitate,
respectă formularul din Ghidul solicitantului şi este datată
şi semnată în original de către persoana autorizată să
reprezinte legal întreprinderea;
- conţine informaţii corelate cu informaţiile din certificatul
constatator, situaţiile financiare, planul de investiţii, actul
de identitate al persoanei autorizate sau Împuternicirea,
dacă este cazul.
- este ataşat în original, este actualizat cu date valabile la
data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi
conţine toate informaţiile necesare conform prevederilor
art. 3 lit. a) din Procedura privind acordarea ajutoarelor
de stat.
- sunt depuse şi aprobate conform prevederilor legale în
vigoare, după caz, sunt ataşate în copie.
- cuprinde toate informaţiile necesare conform definiţiei şi
instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, este datat şi
semnat în original de către persoana autorizată să
reprezinte legal întreprinderea;
- planul de investiţii conţine informaţii corelate cu
informaţiile din Cererea de acord pentru finanţare;
- prezintă proiecţiile financiare pe perioada implementării
investiţiei și 5 ani de la finalizarea acesteia (cont de
profit şi pierdere, bilanţ şi flux de numerar) în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu
modelele prezentate în Ghidul solicitantului;
- conţine informaţii corelate cu informaţiile din Cererea de
acord pentru finanţare.
- respectă modelul din Ghidul solicitantului;
- este datat şi semnat în original de către persoana
autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

Documentele justificative pentru fundamentarea
planului de afaceri

- sunt ataşate în copie.

Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al
întreprinderii solicitante

- în cazul în care o altă persoană decât acesta
semnează cererea de acord pentru finanţare, este
ataşată în original.

Actul de identitate al persoanei autorizate să
reprezinte legal întreprinderea

- se ataşează în copie.

Opisul

- are menţionate denumirea fiecărui document şi pagina
la care este îndosariat.
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ANEXA Nr. 2
(ANEXA nr. 3 la procedură)
Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei
Încadrarea în definiţia investiţiei iniţiale
Prezentarea investiţiei şi demonstrarea încadrării investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în
categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, în cazul întreprinderilor mari care
realizează investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov
Încadrarea în valoarea minimă a investiției
Minimum 2,35 milioane lei, fără T.V.A., dacă este realizată în județele Vaslui, Botosani, Teleorman,
Mehedinti, Suceava, Olt, Neamt, Călărași, Vrancea, Buzău, Bacău, Galați, Giurgiu, Harghita, Dâmbovița,
Ialomița, Maramureș sau minimum 4,7 milioane lei, fără T.V.A., dacă este realizată în celelalte județe.
Justificarea necesităţii realizării investiţiei
- Prezentarea pieţei relevante a produselor/serviciilor realizate ca urmare a implementării investiţiei sub
aspectul cererii, ofertei şi preţului, precum şi ariei geografice în care acestea se comercializează
- Cuantificarea şi justificarea capacităţii de producţie şi a gradului de utilizare a acesteia aferentă activităţii
existente (în cazul întreprinderilor în activitate), cea aferentă investiţiei, precum şi fundamentarea necesităţii
creşterii capacităţii de producţie existente prin implementarea investiţiei
Analiza şi fundamentarea proiecţiilor financiare pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data
finalizării acesteia
Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte că există
asigurarea vânzării produselor/serviciilor obţinute ca urmare a realizării investiţiei
Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat prin prezentarea şi fundamentarea uneia din situaţiile
prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. b) din prezenta hotărâre
Calcularea şi explicitarea indicatorilor cantitativi
Calculul şi fundamentarea încadrării în limitele
indicatorilor pe perioada implementării
investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia, pe
Indicatori cantitativi
baza proiecţiilor financiare realizate conform
prevederilor legale în vigoare şi a instrucţiunilor
din Ghidul solicitantului
Rata de solvabilitate generală
Rsg > 1,66
Rsg = Active totale/Datorii totale
Rentabilitatea cifrei de afaceri
Rca >/= 2,5%
Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)
Trendul rezultatului net
Tm = 100 x (Rezultatul net aferent perioadei curente Rezultatul net aferent perioadei similare a anului
Tm >/= 0%
precedent)/Rezultatul net aferent perioadei similare a
anului precedent în valoare absolută
Rata lichidităţii curente
(Rlc) >/= 1,00
RLC = (Active curente/Datorii curente)
Indicatorul gradului de îndatorare*)
(Rig) </= 60%
Igi = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100
Rata rentabilităţii economice
Superioară ratei inflaţiei
Re = (Profit brut/Active totale) x 100
Rata rentabilităţii financiare
Superioară ratei medii a dobânzii de piaţă
Rf = (Profitul net/Capitaluri proprii ale întreprinderii) x 100
Demonstrarea şi fundamentarea indicatorilor calitativi
Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor art. 1 lit. kk) din Procedura
privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
Contribuţia întreprinderii la creşterea economică şi dezvoltarea regională conform prevederilor art. 1 lit. h) din
Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se
realizează investiţia conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe
şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune conform instrucţiunilor din Ghidul
solicitantului
Situaţia juridică a locaţiei realizării investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locaţiei pe care
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urmează să se realizeze investiţia conform instrucţiunilor din Ghidul solicitantului
*) Capital împrumutat = credite peste un an
Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu
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